
Revius Mavo / Lyceum             Jaarplanning 2019 - 2020

week 36 Eerste semester september-19
ma 2 sep organisatiedag 1
di 3 sep introductie alle klassen
wo 4 sep intro klas 1 en 2 / start van de lessen voor klas 3, 4, 5 en 6
do 5 sep start lessen klas 1 en 2
vr 6 sep nieuwsbrief 1 uit / schoolfotograaf / plan van aanpak PWS inleveren
week 37
ma 9 sep
di 10 sep
wo 11 sep
do 12 sep
vr 13 sep kunstworkshops klas 1 (helft ochtend helft middag)
week 38
ma 16 sep
di 17 sep
wo 18 sep speerpuntenoverleg (les t/m 5e uur)

kennismakingsavond ouders: leerjaar 1, (18.30), 2 (19.15) en 3 (19.45)
do 19 sep
vr 20 sep
week 39
ma 23 sep
di 24 sep kennismakingsavond ouders: eerst 5V daarna 4H en 4V 18.45
wo 25 sep
do 26 sep Europese dag van de talen 
vr 27 sep publiceren pta's en examenreglementen
week 40 Uitwisseling Eco-Schools Zweden
ma 30 sep
di 1 okt
wo 2 okt kennismakingsavond ouders: examenklassen 19.30
do 3 okt
vr 4 okt
week 41 uitreiking Cambridge certificaten oktober-19
ma 7 okt
di 8 okt PO - VO Koningshof
wo 9 okt
do 10 okt
vr 11 okt
week 42
ma 14 okt
di 15 okt vakgroepoverleggen (les t/m 5e uur)
wo 16 okt
do 17 okt Kick-off & workshop van Young Impact Revius MAVO 10.30

Comenius Challenge 1e keer
ckv muziekactiviteit in Groote Kerk Maassluis H4 en V4 middag

vr 18 okt nieuwsbrief 2 uit



week 43 Herfstvakantie
week 44
ma 28 okt
di 29 okt
wo 30 okt
do 31 okt Comenius Challenge I
vr 1 nov
week 45 Eerste toetsweek Tweede Fase november-19
ma 4 nov
di 5 nov  Tomatoworld leerjaar 3 Reviuslyceum 9.00 - 13.30
wo 6 nov
do 7 nov Comenius Challenge I
vr 8 nov
week 46 Mentoroverleggen leerjaar 1, 2 en 3/ Start Tweede Periode
ma 11 nov
di 12 nov
wo 13 nov dag van de Franse taal / diploma-uitreiking Delf-Scolaire
 dag van de warme overdracht (mentoren leerjaar 1 en zorgcoord.) 13.00 - 17.00
do 14 nov organisatiedag speerpunten en ontw. tijd/ Comenius Challenge
vr 15 nov
week 47 Mentoroverleggen leerjaar 4 en vwo 5
ma 18 nov ouderraad
di 19 nov
wo 20 nov
do 21 nov Comenius Challenge I
vr 22 nov uitreiken rapporten en cijferoverzichten
week 48 Rapportvergaderingen examenklassen
ma 25 nov herkansing examenklassen
di 26 nov Career Day West (havo 4 en vwo 5) 13.00 - 16.00

lesjesmiddag voor leerlingen groep 8 lyceum en mavo 13.00 - 15.30
wo 27 nov  
do 28 nov inleveren concept PWS 

Comenius Challenge I plus avondpresentatie
vr 29 nov
week 49 december-19
ma 2 dec speerpunten overleg (les t/m 5e uur) / ouderavond 

mentoren lyceum en mavo (in eigen gebouw)
di 3 dec
wo 4 dec
do 5 dec
vr 6 dec studiekeuzebeurs West
week 50
ma 9 dec voorlichtingsavond ouders groep 8 mavo (inloop 18.45) 19.00 - 20.30

 / uiterste datum PWS concept terug bij leerlingen
di 10 dec
wo 11 dec
do 12 dec leerjaar 4 naar Aken
vr 13 dec



week 51
ma 16 dec Kerstviering met ouders
di 17 dec
wo 18 dec definitief inleveren PWS / Kerstgala 12.00 / 20:30
do 19 dec Kerstviering leerlingen/ nieuwsbrief 3 uit
vr 20 dec organisatiedag met kerstviering met collega's
week 52/1 Kerstvakantie januari-20
week 2
ma 6 jan
di 7 jan
wo 8 jan voorlichting ouders groep 8 lyceum (inloop 18.45) 19.00 - 20.30
do 9 jan
vr 10 jan
week 3
ma 13 jan vakgroepoverleg (les t/m 5e uur)
di 14 jan
wo 15 jan
do 16 jan Comenius Challenge II
vr 17 jan bekendmaking PWS cijfers schriftelijk deel
week 4 Toetsweek / week van de procestechniek /excursie havo 3
ma 20 jan luistertoetsen: vwo Duits en havo Frans
di 21 jan luistertoetsen: vwo Engels en havo Duits
wo 22 jan luistertoetsen: vwo Frans, havo Engels en mavo Duits 
do 23 jan Comenius Challenge II / bedrijfsbezoek week

van de procestechniek M2A, luistertoets mavo Engels
vr 24 jan
week 5 Projectdagen leerjaar 4
ma 27 jan
di 28 jan
wo 29 jan wiskunde Olympiade
do 30 jan Comenius Challenge II / Mavo 4 bezoek aan politiek Den Haag
vr 31 jan
week 6 Start Tweede Semester / Rapportvergaderingen leerjaar 1 t/m 6 februari-20

Workshop presenteren tijdens les Nederlands
ma 3 feb organisatiedag speerpunten en ontw. tijd / open dag Mavo 19.00 - 21.00
di 4 feb
wo 5 feb open dag Lyceum (16.00 - 18.00 en 19.00 - 21.00)
do 6 feb Comenius Challenge II
vr 7 feb herkansing examenklassen
week 7 rapportvergaderingen leerjaar 1 t/ m 6
ma 10 feb
di 11 feb uitreiken cijferoverzichten
wo 12 feb PWS presentatieavond en PWS vergadering
do 13 feb Comenius Challenge II plus avondpresentatie
vr 14 feb



week 8
ma 17 feb ouderavond mavo
di 18 feb
wo 19 feb ouderavond lyceum
do 20 feb speerpunten overleg (les t/m 5e uur)
vr 21 feb nieuwsbrief 4 uit
week 9 voorjaarsvakantie
week 10 Project V5 Finland / bekendmaking cijfer PWS in som
ma 2 mrt
di 3 mrt  LOB Havo 4 Havo  
wo 4 mrt
do 5 mrt
vr 6 mrt
week 11
ma 9 mrt ouderraad
di 10 mrt
wo 11 mrt
do 12 mrt  cursus uitdagingen II
vr 13 mrt
week 12 Uitwisseling Eco-Schools Frankrijk
ma 16 mrt
di 17 mrt
wo 18 mrt herdenking bombardement
do 19 mrt vakgroepoverleg (les t/m 5e uur) / kangoeroewedstrijd
vr 20 mrt
week 13
ma 23 mrt
di 24 mrt
wo 25 mrt
do 26 mrt start toetsweek examenklassen
vr 27 mrt
week 14 Toetsweek Tweede Fase april-20
ma 30 mrt
di 31 mrt
wo 1 apr
do 2 apr Girlsday
vr 3 apr
week 15 Mentoroverleggen klas 1 t/m V5
ma 6 apr workshopdag ckv leerjaar 4 havo en 4 vwo
di 7 apr openbaar schoolonderzoek kunstvakken
wo 8 apr
do 9 apr
vr 10 apr Goede Vrijdag
week 16 Periode 4 / Mentorenoverleg klas 1 t/m V5
ma 13 apr Tweede Paasdag
di 14 apr organisatiedag speerpunten en ontw. tijd/versterkt talenonderwijs

mentoroverleg leerjaar 3 en decanen
wo 15 apr herkansingen examenklassen 
do 16 apr uitreiken cijferoverzichten examenklassen
vr 17 apr workshops beroepenoriëntatie 4 Havo  



week 17 Mentoroverleggen klas 2 t/m V5
ma 20 apr ouderavond lyceum
di 21 apr ouderavond mavo
wo 22 apr nieuwsbrief 5 uit
do 23 apr meivakantie / start ramadan
vr 24 apr meivakantie
week 18/19 meivakantie mei-19
ma 4 mei meivakantie
di 5 mei meivakantie
wo 6 mei meivakantie
do 7 mei start examen eerste tijdvak
vr 8 mei
week 20 Bezoek Finland aan Revius
ma 11 mei
di 12 mei
wo 13 mei
do 14 mei
vr 15 mei
week 21
ma 18 mei
di 19 mei
wo 20 mei laatste examen eerste tijdvak
do 21 mei Hemelvaart
vr 22 mei vakantie
week 22
ma 25 mei
di 26 mei
wo 27 mei
do 28 mei speerpunten overleg (les t/m 5e uur)
vr 29 mei
week 23 juni-20
ma 1 jun Tweede Pinksterdag
di 2 jun
wo 3 jun
do 4 jun  cursus uitdagingen II
vr 5 jun
week 24 Cambridge examens
ma 8 jun
di 9 jun
wo 10 jun uitslag examen eerste tijdvak
do 11 jun vakgroepoverleg (les t/m 5e uur) 
vr 12 jun
week 25 examen tweede tijdvak, 15, 16 en 17 juni
ma 15 jun
di 16 jun onderzoeksopdracht aardrijkskunde havo en vwo 4
wo 17 jun
do 18 jun
vr 19 jun



week 26
ma 22 jun
di 23 jun reservedatum onderzoeksopdracht aardrijkskunde havo en vwo 4
wo 24 jun
do 25 jun Start toetsweek
vr 26 jun uitslag examen tweede tijdvak/toetsweek
week 27  toetsweek jul-20
ma 29 jun diploma-uitreiking mavo
di 30 jun diploma-uitreiking vwo
wo 1 jul diploma-uitreiking havo
do 2 jul
vr 3 jul Einde toetsweek
week 28
ma 6 jul schoolreis klas 1 t/m 5VWO Lyceum WALIBI
di 7 jul goede doelendag???/talentendag???? voor LL door LL????
wo 8 jul sportdag onderbouw
do 9 jul sportdag bovenbouw
vr 10 jul inzien toetsen en inhalen toetsen onderbouw
week 29 organisatieweek rapportvergaderingen
ma 13 jul herkansingen tweede fase / rapportvergaderingen
di 14 jul rapportvergaderingen
wo 15 jul revisievergaderingen / inleveren boeken
do 16 jul personeelsdag / nieuwsbrief 6
vr 17 jul slotbijeenkomst


	Blad1

